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Útdráttur 
Eftirfarandi verkefni er ætlað að gefa lesanda þess sýn á þróun forsjármála á Íslandi. Í upphafi er 
skoðuð þróun forsjármála á Íslandi, hvernig forsjárfyrirkomulag hefur breyst frá því að 
möguleiki á sameiginlegri forsjá var leiddur í lög árið 1992 og síðan gerður að almennri reglu við 
skilnað árið 2006. Einnig er litið til þeirra breytingatillagna sem eru til umræðu í dag eins og þá 
að barn geti mögulega haft lögheimili hjá báðum foreldrum.  

Til þess að fá betri mynd af því hvað bíður barna og foreldra eftir skilnað, skoðaði ég 
samsettar fjölskyldur og helstu vandamál sem líkleg eru til þess að koma upp í slíku 
fyrirkomulagi. Einnig skoðaði ég sameiginlega forsjá og tvískipta búsetu. Hvað felst í 
sameiginlegri forsjá og er hún alltaf besta leiðin? Einnig er horft til þess hvernig börn aðlagast 
eftir skilnað, hvort samskipti við báða foreldra séu alltaf nauðsynleg og hvort það geti verið 
skaðlegt fyrir börn að búa jafnt til skiptist hjá báðum foreldrum? 

Að lokum fjalla ég um viðbrögð barna við áföllum eins og skilnaði foreldra. Hvernig 
syrgja börn og hvernig á að koma fram við barn í sorg? Hvað geta foreldrarnir og aðrir 
mikilvægir einstaklingar í lífi barns gert til þess að styðja við barnið í sorgarferlinu og aðstoða 
það? 

Mín niðurstaða er sú að það skiptir mestu máli að koma hreint fram við börn þegar þeim 
er sagt frá því að skilnaður hafi verið ákveðinn. Það er mikilvægt að gera börnunum grein fyrir 
því að skilnaðurinn sé ekki þeirra sök og að það sé ekkert sem þau getir gert til þess að koma í 
veg fyrir að skilnaðurinn eigi sér stað. Einnig er mikilvægt að börnin fái góðar upplýsingar um 
það hvað komi til með að gerast í kjölfarið. Hvert flytur pabbi eða mamma? Þurfa börnin að 
flytja eða skipta um skóla? Síðan er það foreldrana að sýna styrk og ábyrgð með því að blanda 
ekki börnunum inn í sín ágreiningsmál. Jákvætt viðhorf þess foreldris sem barnið býr hjá til 
samvista barnsins við hitt foreldrið auðveldar barninu aðlögun og dregur úr árekstrum. 
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Abstract 
The aim of the following essay is to give the reader a view of the development of legal custody 
cases in Iceland. To begin with I look at the development of legal custody cases in Iceland, how 
legal custody has changed since the possibility of joint legal custody was legalized in 1992 and 
then made a general rule in divorce cases in 2006. I also look at some of the ideas that are being 
discussed today like that a child can have a legal residence with both parents.  

To get a better view of what awaits parents and children after divorce, I looked at mixed 
families and the main problems that they may confront. I also looked at joint legal custody and 
divided residency. What does joint legal custody contain and is it always the best arrangement 
available. I also look at how children adjust after divorce, is relationship with both parents 
necessary and could it be harmful for children to live with both parents dividing the time equally 
between the parents. 

Finally I look at children’s response to trauma like parents’ divorce, how children grieve 
and how to treat a child when grieving. How can parents and other important people in the 
child’s surroundings support the child in the grieving process? 

My conclusion is that the most important thing is to be honest with the children when 
they are informed about the divorce. It’s important to make it clear to the children that the 
divorce is not their fault, and that there is nothing they can do to prevent it. It is also important to 
give the children good information about what is going to happen. Where is mommy or daddy 
going to live? Do the children need to move or change schools?  Then it is the parents’ to show 
strength and responsibility, not to involve the children in their disagreement. The parents need to 
show a positive attitude towards one another as that decreases the risk of conflicts and makes the 
adjustment easier for the children. 
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1.  Inngangur 

Öll erum við viðkvæm og stórkostlegar breytingar á högum hverrar manneskju hafa áhrif á hana 

þó misjafnt sé hversu mikil. Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir hverskonar breytingum í lífi 

sínu og auðvitað er það vilji allra foreldra að börnunum þeirra líði sem best.  

Eitt af því sem flokkast mundi undir stórkostlegar breytingar á högum hverrar manneskju 

er skilnaður. Hvort sem skilnaðurinn er val þess sem í gegnum hann gengur eða ekki, kemur 

breytingin sem honum fylgir alltaf til með að hafa áhrif á viðkomandi einstakling. 

Skilnaður foreldra er eitt af því sem sífellt fleiri börn þurfa að ganga í gegnum. Skilnaður 

er aldrei val barnsins og við slíkar aðstæður upplifa börn sig oft máttvana og varnalaus. Hvað er 

það í raun og veru sem flýgur í gegnum huga barns á þessu tímabili í lífi þess og hvað er barninu 

fyrir bestu? Hvað geta foreldrar gert til þess að þjóna sem best hagsmunum barna sinna við 

þessar aðstæður?  
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2. Forsjá barna við skilnað 

2.1 Þróun forsjármála á íslandi 

Á fyrrihluta síðustu aldar lifðum við í samfélagi sem lagði megináherslu á fyrirvinnuskipulagið, 

þar var rík áhersla lögð á hjónabandið og hefðbundna verkaskiptingu kynjanna. Feðurnir voru 

fyrirvinna heimilisins en konan hugsaði um börn og bú. Þar sem karlmaðurinn á heimilinu var 

fyrirvinnan þurfti að tryggja honum ákveðin réttindi kæmi til þess að hann yrði óvinnufær. 

Einnig var ekkjum tryggður ákveðinn réttur til bóta félli maki þeirra frá. Árið 1946 var 

einstæðum mæðrum tryggður barnalífeyrir við andlát maka, mæðra laun og meðlag við skilnað. 

Einstæðir feður nutu ekki þessara réttinda en þó var heimilt að greiða einstæðum feðrum 50% 

barnalífeyris í allt að eitt ár við andlát maka. Það var ekki fyrr en 1970 að einstæðir feður nutu 

fulls réttar til barnalífeyris við andlát maka og í kjölfarið hlutu þeir rétt til feðralauna og 

meðlagsgreiðslna 1972 og 1973 (Guðný Björk Eydal, 2006). 

Við Íslendingar höfum litið mjög til hinna Norðurlandanna þegar kemur að fyrirmyndum 

í sifjamálum. Svíar voru fyrstir til þess að lögleiða sameiginlega forsjá við skilnað árið 1976, en 

hin Norðurlöndin fylgdu síðan í kjölfarið næstur árin þar á eftir. Íslendingar ráku lestina og var 

sameiginleg forsjá við skilnað lögleidd á hér á landi árið 1992. Þrátt fyrir að ekkert í lögum hafi 

sagt til um að mæður skyldu fá forræði yfir börnum sínum við skilnað, var raunin samt sem áður 

sú að fyrir 1992 var það móðirin sem í yfir 90% tilfela fór með forsjá barna sinna eftir skilnað 

(Guðný Björk Eydal, 2006). 

Með breytingum sem gerðar voru á barnalögunum með lögum nr. 69/2006 sem tóku gildi 

30. júní 2006 var það gert að almennri reglu að foreldrar færu sameiginlega með forsjá barna 

sinna við skilnað nema annað væri sérstaklega ákveðið.  
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Eins og sjá má á mynd 1 hafa á þessu 13 ára tímabili frá 1994-2007 orðið umskipti á 

sameiginlegri forsjá og þeim tilfellum þar sem móðir fer ein með forsjánna. Árið 1994 fóru 

foreldrar sameiginlega með forsjá barna sinna í rúmum 20% tilfella, en móðirin fór ein með 

forsjánna í rúmum 70% tilfella. Árið 2007 var raunin orðin sú að foreldrar fóru sameiginlega 

með forsjá í tæpum 80% tilfella en móðirin fór ein með forsjánna í rúmum 20% tilfella. Þau 

tilfelli þar sem faðirinn fer einn með forsjá haldast í kringum 5% (Hagstofa Íslands, 2008). 

 

Mynd 1. Forsjá barna við skilnað 1994-2007. 

 
(Hagstofa Íslands, 2008). 

 

Þrátt fyrir að þróunin sé greinilega í áttina að meira jafnræði milli foreldra við skilnað þá 

eigum við ennþá langt í land. Til að mynda geta börn aðeins átt lögheimili á einum stað þrátt 

fyrir að foreldrar þeirra fari með sameiginlega forsjá (Lög um lögheimili, 21/1990). Það foreldri 

sem hefur lögheimili barns síns hjá sér á til að mynda rétt á barnabótum, hærri húsaleigubótum 

og hærri vaxtabótum. Auk þess er það svo í flestum tilfellum að þá greiðir það foreldri sem ekki 

hefur lögheimili barns síns hjá sér meðlag til hins foreldrisins þrátt fyrir nokkuð jafna búsetu 

barnsins á báðum heimilum (Guðný Björk Eydal, 2006). 

 



B.Ed. –ritgerð við Háskólann á Akureyri 2009 

6

2.2 Réttur barns við skilnað eða sambúðarslit foreldra 
Börn hafa ótvíræðan rétt til þess að þekkja báða foreldra sína og einnig til forsjár þeirra og 

umgengni, svo fremi sem það skaði ekki hagsmuni barnsins (Barnalög, 76/2003). Það var samt 

ekki fyrr en með setningu fyrstu barnalaganna árið 1981 að þessi réttur barns til umgengni við 

báða foreldra sína, án tillits til hjúskaparstöðu þeirra, var lögleiddur (Davíð Þór Björgvinsson, 

1995). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var undirritaður af hálfu Íslands 

þann 26. janúar 1990 og var fullgildur þann 28. október 1992. Í 1. mgr 3. gr. samningsins segir 

„Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins 

opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða 

börn.“.  2. mgr. 3, gr. fylgir svo í kjölfarið. „Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða 

lögráðamanna, eða annarra sem bera ábyrgð að lögum á börnum, skuldbinda aðildarríki sig til að 

tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera 

allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu.“ Í 12. gr. sömu laga er kveðið á 

um rétt barns til þess að tjá sig um þau mál er þau varða og tekið skal tillit til skoðana þess í 

samræmi við aldur og þroska. Á þetta einkum við þegar dómsmál er varða barnið eru dómtekin, 

þá skal gefa barninu kost á að tjá sig hvort sem er beint eða fyrir milligöngu talsmanns 

(Umboðsmaður barna, 1992). 

Þrátt fyrir að leitast sé við að tryggja hagsmuni barnsins og þann rétt að láta í ljós eigin 

skoðanir, á það ekki að verða til þess að barnið þurfi að taka ákvarðanir eins og fullorðin 

einstaklingur. Barnið á heldur ekki að vera sett í þá stöðu að þurfa að taka þátt í viðhorfs- og 

átakamálum hinna fullorðnu. Þegar börn verða beinir aðilar að óleystum ágreiningi foreldra sinna 

eða þau eru sett í þá stöðu að eiga í deilum við foreldra sína, er verið að brjóta á rétti barnanna 

(Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 
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2.3 Hvað ber framtíðin í skauti sér?  
Eins og áður hefur komið fram var sameiginleg forsjá lögleidd sem meginreglan við skilnað árið 

2006 og fara nú um 80% foreldra sameiginlega með forsjá barna sinna. Flest þessara barna hafa 

samt sem áður fasta búsetu hjá móður. Nú í seinni tíð hefur áhugi feðra á þátttöku í uppeldi og 

velferð barna sinna aukist til muna. Stofnuð hafa verið félagasamtök eins og Félag ábyrgra 

foreldra og Foreldra jafnrétti og er markmið þessara félagasamtaka er að tryggja börnum og 

foreldrum jafnan rétt til umgengni (Félag ábyrgra foreldra á Akureyri, 2009; Félag um 

foreldrajafnrétti, 2009). 

Dögg Pálsdóttir hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins hefur verið 

einn helsti opinberi talsmaður um bættan hag forsjárlausra foreldra. Dögg lagði fram á Alþingi 

frumvarp til laga um breytingar á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum, þann 

31.10.2007.  Í því lagafrumvarpi eru að mínu mati margar góðar og þarfar tillögur að breytingum 

sem snúa bæði að rétti barna og foreldra sem ekki fara með forsjá barns og einnig þeirra foreldra 

sem fara með sameiginlega forsjá en hafa ekki lögheimili barnsins hjá sér. Þetta frumvarp fékk 

mikla athygli á sínum tíma og vakti miklar væntingar hjá forsjárlausum foreldrum. 

Frumvarp þetta gerir ráð fyrir mun rýmri möguleikum foreldra, meðal annars því að 

foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá geti ákveðið að barn hafi lögheimili hjá þeim báðum. 

Einnig er kveðið á um að við andlát forsjárforeldris færist forsjá barns yfir til eftirlifandi foreldris 

en í núverandi lögum færist forsjáin sjálfkrafa yfir á maka forsjárforeldrisins burtséð frá 

sambandi barnsins við hitt foreldrið. Sú breyting sem snýr að rétti forsjárlauss foreldris til 

upplýsinga frá skólum og öðrum stofnunum er sett fram í 9. gr. frumvarpsins en þar segir. „Á 

eftir orðinu „fá“ í 1. málsl. 2. mgr. 52. gr. laganna kemur: munnlegar og skriflegar.“ Myndi þá 2. 

mgr. 52. gr. núgildandi barnalaga hljóða svo, „Það foreldri sem ekki hefur forsjá barns á rétt á að 

fá munnlegar og skriflegar upplýsingar um barnið frá leikskólum, skólum, sjúkrahúsum, 

heilsugæslu- og félagsmálastofnunum, félagsmálanefndum, barnaverndaryfirvöldum og 

lögreglu“. Réttur samkvæmt þessari málsgrein felur ekki í sér heimild til að fá upplýsingar um 

hagi forsjárforeldris. Mikið hefur verið deilt um þessa grein og þeir sem ekki hafa viljað gefa 

forsjárlausum foreldrum upplýsingar um börn þeirra skýlt sér á bak við hana. 

Í framsögu Daggar Pálsdóttur 2. nóvember 2007 við fyrstu umræðu frumvarpsins á 

Alþingi, kemur fram að út frá því sé gengið að báðir foreldrar séu hæfir og góðir uppalendur en 



B.Ed. –ritgerð við Háskólann á Akureyri 2009 

8

þegar um er að ræða foreldra sem ekki eru hæfir eða eiga við vandamál að stríða skal gripið til 

annarra úrræða en þeirra sem vitnað er til í þessu lagafrumvarpi. Það er einnig mín skoðun að 

miða eigin almennu regluna út frá því að báðir foreldrar séu hæfir uppalendur og í þeim tilfellum 

sem svo er ekki þá þurfum við að hafa önnur úrræði í bakhöndinni. Annað sem Dögg vitnar í og 

vakti áhuga minn, er sú staðreynd að það hafa verið konur sem í auknu mæli hafa farið út á 

vinnumarkaðinn og unnið sér þar frama og á sama tíma krafist þess af karlmönnunum að þeir 

sinni börnum sínum til jafns á við þær. Það eru síðan þessir sömu feður sem sinnt hafa börnum 

sínum til jafns við mæðurnar sem lenda í því við sambúðarslit að eiga að stíga til baka og gerast 

helgarpabbar. Það er jú staðreynd að í flestum tilfellum hafa börn lögheimili og fasta búsetu hjá 

móður eftir sambúðarslit. Við teljum okkur vera langt á veg komin í jafnréttisbaráttunni en þegar 

kemur að jafnri stöðu foreldra við sambúðarslit eigum við lagt í land (Dögg Pálsdóttir, 2007).

Samkvæmt upplýsingum frá Alþingi hefur frumvarp þetta farið í gegnum fyrstu umræðu og verið 

í allsherjarnefnd síðan í mars 2008 (Alþingi, 2008). 

Björn Bjarnason fyrrverandi dómsmálaráðherra skipaði þann 8. janúar 2009, nefnd sem 

ætlað er að fara yfir gildandi barnalög nr. 76 frá 27. mars 2003 með síðari breytingum. Nefnd 

þessari er fyrst og fremst ætlað fara yfir reglur barnalaga um forsjá barna, umgengni og búsetu.  

Einnig er nefndinni falið að fara yfir í heild sinni kafla V.- VIII. barnalaganna og leggja á það 

mat hvort að ástæða sé til að skoða breytingar á fleiri þáttum þeirra. Við endurskoðun laganna er 

nefndinni uppálagt að hafa að leiðarljósi að þarfir og hagsmuni barnsins við skipan mála 

samkvæmt barnalögum. Einnig skal nefndin hafa til hliðsjónar þá alþjóðasamninga sem Ísland er 

aðili að og ber það helst að nefna Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Ef 

niðurstaða nefndarinnar verður sú að hún telji ástæðu til breytinga á barnalögunum er henni 

ætlað að skila af sér fumvarpi til slíkra breytinga  (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2009). 
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3. Fjölskyldan 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem eiga sameiginlegt heimili þar sem þeir deila 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast 

fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur ásamt barni eða börnum 

(þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu. 

 

Þannig hljómaði skilgreiningin á fjölskyldu á ári fjölskyldunnar 1994. Í henni felst það viðhorf 

að fjölskyldan sé starfræn og breytileg eining frekar en fastmótuð formgerð. Í skilgreiningunni 

felst um leið viðurkenning á því að fjölskyldur séu ólíkar eftir gerð og eftir þeim verkefnum sem 

fyrir þeim liggja hverju sinni. Þarfir fjölskyldunnar eru ólíkar á mismunandi lífsskeiðum og í 

mismunandi umhverfi (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson og Sigurður J. Grétarsson, 1995). 

Í parasambandinu leita einstaklingarnir til hvors annars eftir endurnæringu og skjóli frá 

amstri hversdagsins. Ef parasambandið er gott alast börnin upp í skjóli foreldra sinna. Börn eru í 

fyrstu bjargarlaus algjörlega háð umönnun fullorðinna og í nútímasamfélagi tekur það lengri og 

lengri tíma að búa börnin undir það að mæta kröfum samfélagsins sem sjálfstæðir einstaklingar. 

Aukin tíðni skilnaða er því áhyggju bæði hvað varðar velferð barnanna sem í hlut eiga en ekki 

síður þeirra fullorðnu einstaklinga sem þarna eiga hlut að máli (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Þroskasálfræðingar hafa bent á það að það skipti börn ekki máli hvort að þau alist upp hjá 

blóðforeldrum sínum eða ekki. Það sem skiptir máli er að börn alist upp á heimilum þar sem 

tilfinningatengsl eru milli heimilismanna það er að segja hjá fjölskyldu. Hjá fjölskyldu sinni fær 

barnið skjól og andlegum og líkamlegum þörfum þess er sinnt (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 
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3.1 Margvísleg fjölskyldumynstur 

Fjölskyldumynstur hefur breyst talsvert mikið í tímanna rás. Í upphafi höfðum við 

stórfjölskylduna, þegar margir ættliðir bjuggu saman og hjálpuðust að við rekstur heimilisins 

(Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Síðan tók við hið hefðbundna fjölskyldumynstur sem oft er 

kallað, „pabbi, mamma, börn og bíll“ en þar er átt við fjölskyldur þar sem karl og kona búa 

saman ein eða með börnum sínum. Síðan ber að nefna einstæða foreldra og einstaklinga sem 

kjósa að búa einir. Nú í seinni tíð er mikið um svokallaðar samsettar fjölskyldur. Samsett 

fjölskylda samanstendur af sambúðarfólki sem kemur annað eða bæði úr annarri sambúð eða 

hjónabandi oftar en ekki hvort með sín börnin. Nýja parið eignast svo í mörgum tilfellum sín 

eigin börn. Gömlu makarnir stofna síðan líka til nýrra sambúða og eignast líka sín eigin börn. 

Fjölskylduformið getur því oft orðið býsna snúið og börn átt fjöldann allan af mömmum, 

pöbbum, öfum og ömmum svo ekki sér minnst á systkini, alsystkini, hálfsystkini og 

fóstursystkini (Þórhallur Heimisson, 2006). 

 

3.2 Samsettar fjölskyldur  

Það er að mörgu að hyggja þegar samsett fjölskylda verður til. En ef aðdragandinn er góður þá er 

ekkert því til fyrirstöðu að fjölskyldulífið geti ekki gengið vel. Þó geta komið upp vandamál og 

tengjast þau þá oftar en ekki stjúpsystkinum eða stjúpforeldri. Þegar stofnað er til samsettrar 

fjölskyldu eru börnin í allt annarri stöðu heldur en fullorðna parið sem er ástfangið og að hefja 

sinn búskap. Börnin þurfa ekki endilega að hafa þróað með sér jákvæðar tilfinningar til nýja 

makans þó að foreldri þess hafi gert það (Þórhallur Heimisson, 2006).  

Auk þess að þurfa að aðlagast nýja maka foreldrisins, er ekki óalgengt að nýi makinn 

komi einnig með börn frá fyrra sambandi inn í fjölskylduna. Þá er ekkert sjálfgefið að 

stjúpsystkinum líki hvoru við annað, þau geta einfaldlega bara verið ólíkir einstaklingar sem eiga 

ekki skap saman og einnig getur afbrýðisemi spilað þar inn í. Börnin sem búa að staðaldri á 

heimilinu geta orðið afbrýðisöm vegna þess að það er aldrei neitt gert nema þegar börn nýja 

makans koma. Að sama skapi gera börnin sem búa ekki á heimilinu að staðaldri líka orðið 

afbrýðisöm út í þau börn sem búa að staðaldri með þeirra foreldri og einnig geta þau upplifað sig 

sem gesti á heimili einhverra annarra barna (Þórhallur Heimisson, 2006).  

Börn eiga líka oft í erfiðleikum með það að skilgreina samband sitt við stjúpforeldrið. 

Barn getur upplifað sig í einhverskonar samkeppni við stjúpforeldrið um hylli foreldris síns 



B.Ed. –ritgerð við Háskólann á Akureyri 2009 

11 
 

vegna þess að er hrætt við að missa ást foreldrisins. Einnig geta börn lent í einhverskonar 

tryggðarklemmu milli stjúpforeldris sem það býr hjá að staðaldri og þess foreldris sem það býr 

ekki hjá vegna þess að barninu fer að líka við stjúpforeldrið. Á þetta sérstaklega við um börn sem 

búa ekki hjá mæðrum sínum en þau geta af þessum kosti orðið mótþróafull gagnvart 

stjúpmæðrum sínum (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

Það er þó engin ástæða til annars en að ætla að samsettu fjölskyldunni vegni vel. Það sem 

þarf að hafa í huga er það að taka tillit til barnanna og þess sem þau eru að upplifa og gefa þeim 

tíma til þess að aðlagast. Helsta ástæðan fyrir því að börn í samsettum fjölskyldum verða pirruð 

og óþolinmóð hvert út í annað liggur hjá foreldrunum. Foreldrarnir eru svo uppteknir af því að 

börnunum eigi að lynda saman að þeir verða stressaðir og áhyggjufullir. Þetta nema börnin og 

verða fyrir áhrifum af stressi hinna fullorðnu og þá hleypur allt í bál og brand. Það verður því 

bara eins og áður segir að gefa börnunum tíma og leyfa þeim að átta sig á hlutunum og eðlilega 

gera þau stöku uppreisn meðan aðlögunin á sér stað en síðan róast ástandið í flestum tilfellum ef 

foreldrarnir halda rétt á spöðunum (Þórhallur Heimisson, 2006). 

 

3.3 Fjölskyldur samkynhneigðra 

Sambúð tveggja karla eða tveggja kvenna ásamt barni eða börnum þeirra er sambúðarform sem 

nýlega hefur verið viðurkennt í íslensku samfélagi. Með lögum nr. 87/1996 var tveimur 

einstaklingum af sama kyni gefin kostur á því að staðfesta samvist sína og við það hljóta nánast 

sömu réttindi og einstaklingar í hjúskap. Þau réttindi sem samkynhneigðir nutu ekki á við 

gagnkynhneigða einstaklinga í sambúð var réttur til tæknifrjóvgunar og ættleiðingar. Með lögum 

nr. 52/2000 var gerð sú breyting á lögum nr. 87/1996 að maka í staðfestri samvist var nú heimilt 

að stjúpættleiða barn sambúðamaka síns en enn máttu samkynhneigð pör ekki frumættleiða barn 

eða gangast undir tæknifrjóvgun (Hrefna Friðriksdóttir, 2003). Það var svo ekki fyrr en með 

lögun nr. 65/2006 sem gerð var sú breyting á ættleiðingarlögunum nr. 130/1999 að 

samkynhneigðum pörum var gefinn kostur á því að frumættleiða barn og síðast með lögum nr. 

54/2008 sem gerð var sú breyting á lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun að samkynhneigðum 

var gefin kostur á því að nýta sér tæknifrjóvgun. 

Þegar staðfest samvist aðila af sama kyni var leidd í lög árið 1996 var talað um það að 

fara skyldi varlega í sakirnar vegna fordóma í þjóðfélaginu gagnvart slíku sambúðarformi. Var 

þetta meinta neikvæða viðhorf samfélagsins meðal annars notað sem rök fyrir því að takmarka 
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tengsl samkynhneigðra og barna. Ekkert er þó sem bendir til þess að börn sem alast upp hjá 

samkynhneigðum foreldrum þjáist af tilfinningalegum vankvæðum vegna fordóma og hafa 

rannsóknir ekki sýnt fram á sérstök aðlögunar- eða hegðunarvandamál hjá þessum börnum 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2003). Af þessu má því draga þá ályktun að börn skilnaðarforeldra sem 

hefja sambúð með aðila af sama kyni standi nokkurn veginn jafnfætis öðrum börnum 

skilnaðarforeldra sem hefja sambúð að nýju. Má því telja að við þessar fjölskylduaðstæður gildi 

sömu meginreglu og hjá öðrum samsettum fjölskyldum. 
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4. Sameiginleg forsjá 

4.1 Hvað þýðir sameiginleg forsjá 

Í 31. gr. barnalaga nr. 76/2003 segir „Foreldrar fara sameiginlega með forsjá barns síns eftir 

skilnað og slit sambúðar sem skráð hefur verið í þjóðskrá nema annað sé ákveðið. Foreldrar 

skulu ákveða hjá hvoru þeirra barn skuli eiga lögheimili og þar með að jafnaði fasta búsetu.“ Í 

56. gr. sömu laga er kveðið á um það hverjir geta krafist meðlags, „Sá sem stendur straum af 

útgjöldum vegna framfærslu barns getur krafist þess að meðlag sé ákveðið og innheimt, enda 

hafi viðkomandi forsjá barns eða barn búi hjá honum samkvæmt lögmætri skipan.“ Með öðrum 

orðum getur sá sem hefur lögheimili barns síns hjá sér krafist þess að hitt foreldrið greiði með 

barninu meðlag burt séð frá því hver búsetuskipting barnsins er milli heimilanna. 

Sameiginleg forsjá gefur því foreldri sem ekki hefur lögheimili barns síns hjá sér  

aðallega tvennt. Við andlát þess foreldris sem barnið hefur lögheimili hjá heldur eftirlifandi 

forsjárforeldri forsjánni. Ef forsjáin er hins vegar í höndum annars foreldrisins og það hefur hafið 

sambúð að nýju, fer forsjáin sjálfkrafa yfir á sambúðarforeldrið sem farið hefur með forsjánna 

ásamt forsjárforeldri. Hitt sem sameiginleg forsjá gefur því foreldri sem ekki hefur lögheimili 

barns síns hjá sér er það að foreldrum er ekki heimilt að fara með barnið úr landi án samþykkist 

hins foreldrisins. Ef forsjáin í þessu tilfelli væri hins vegar á höndum annars foreldisins en hitt 

hefði umgengnisrétt við barnið væri forsjárforeldrinu heimilt að flytjast með barnið úr landi svo 

framarlega að umgengis foreldrinu sé gerð grein fyrir fyrirhuguðum flutningum með minnst 30 

daga fyrirvara (Barnalög 76/2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn þeirra foreldra sem fara sameiginlega með forsjá eiga við 

færri hegðunarvandamál að stríða en börn þeirra foreldra sem fara einir með forsjá. Það er að 

segja ef samkomulagið milli foreldranna er gott. Ef samkomulagið er hins vegar ekki gott þá 

flæktust börn þeirra foreldra sem fóru sameiginlega með forsjá frekar inn í vandamál foreldra 

sinna og urðu sjálf ósamvinnuþýð. Þar með hurfu öll þau jákvæðu áhrif sem annars fylgja 

sameiginlegri forsjá. Það sem hérna skiptir megin máli er hæfileiki foreldranna til þess að halda 

sínum vandamálum fyrir sig og frá börnunum. Foreldrar þurfa því fyrst og fremst að huga að 
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þeim afleiðingum sem ágreiningur þeirra í milli getur valdið frekar en forsjárfyrirkomulaginu 

sjálfu (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 

 

4.2 Viðhorf foreldra til sameiginlegrar forsjár 

Í tilefni að ári fjölskyldunnar 1994 var gerð umfangsmikil rannsókn á högum barna og foreldra á 

Íslandi. Sameiginleg forsjá var lögleidd á Íslandi árið 1992 og voru þátttakendur í rannsókninni 

meðal annars inntir eftir áliti þeirra á sameiginlegri forsjá og hvort að þeir hefðu valið þá leið 

hefði hún staðið þeim til boða. Á þessu tímabili fóru mæður einar með forsjá barna sinna í yfir 

70% tilfella. Þeir foreldrar sem fóru einir með forsjánna, í flestum tilfellum mæður, voru sáttir 

eða hlutlausir með þá stöðu sína. Einungis 20% þeirra sögðu að þeir myndu vilja fara 

sameiginlega með forsjá barna sinna. Forsjárlausir foreldrar aftur á móti, sem í flestum tilfellum 

voru feður, sögðust í 76% tilfella að þeir myndu vilja fara sameiginlega með forsjá barna sinna. 

Það sem forsjárlausir feður vildu fá út úr sameiginlegri forsjá á þessum tíma var fyrst og fremst 

meiri ábyrgð og virkari þátttaka í lífi barna sinna á annan hátt en felst í afmörkuðum 

heimsóknum og símtölum (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. Sigurðardóttir og 

Sigurður J. Grétarsson, 1995). 

Árið 2000 var síðan gerð önnur rannsókn sem beindist að sameiginlegri forsjá og velferð 

barna við skilnað foreldra. Í þessari rannsókn voru foreldrar sem flestir höfðu þá sameiginlega 

forsjá spurður út í reynslu þeirra af henni. Þarna hafði kynjamunurinn frá því í fyrri rannsókninni 

dvínað all verulega, tæp 90 % karla töldu reynslu sína af sameiginlegri forsjá góða eða voru 

hlutlausir og rúm 70% kvenna voru einnig ánægðar með fyrirkomulagið. Þrátt fyrir almenna 

ánægju með fyrirkomulagið lýstu foreldrar samt sem áður óánægju sinni með það hversu 

löggjöfin væri óskír um það til að mynda hvað fælist í sameiginlegri forsjá (Sigrún Júlíusdóttir 

og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Sameiginleg forsjá hafði því í raun breytt litlu um það hvernig samvistum barna við feður 

þeirra eftir skilnað var háttað. Börn bjuggu ekki í meira mæli hjá föður sínum, og lengd og tíðni 

samvista var ekki með neinum afgerandi hætti öðruvísi heldur en hún var þegar forsjáin var á 

hendi annars foreldrisins. Samvistir barna sem búa á landsbyggðinni við feður sína eru enn 

fátíðari en samvistir barna við feður sína á höfuðborgarsvæðinu. Einfaldar landfræðilegar 

ástæður geta skýrt þennan mun að hluta en einnig ferðakostnaður. Það er því vert að skoða það 
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hvort að ekki væri unnt að koma einhvern veginn á móts við þessi börn, þau eiga jú rétt á þessum 

samvistum (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

 Skilnaður heldur því áfram að fela í sér röskun á lífi barna og minni samskipti við föður. 

Það sem sameiginleg forsjá hefur breytt er viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs almennt. Ein 

skýrasta vísbendingin þar um er ánægja feðra og jákvæðari sýn þeirra á áframhaldandi þátttöku í 

uppeldi barna sinna. Önnur vísbending um viðhorfsbreytingu er jákvæðari sýn mæðra á auknar 

samvistir feðra og barna, en stuðningur mæðra er einn megin þátturinn í uppbyggingu góðra 

tengsla við heimili föður. Það hefur einnig sýnt sig að foreldrar sem fara sameiginlega með forsjá 

leita frekar til hvors annar ef vandamál koma upp hjá barninu en foreldrar þar sem forsjáin er á 

hendi annars þeirra. Einnig virðast tengsl barnsins við föðurfjölskylduna í  heild haldast betur. 

Skilnaðurinn er því í raun aðeins uppsögn foreldranna á sambúð en ekki uppsögn þeirra á 

foreldrahlutverkinu (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

4.3 Er sameiginleg forsjá alltaf lausnin 

Samkomulag foreldra og vilji þeirra til þess að sinna áfram saman uppeldi barna sinna er 

aðalforsenda þess að sameiginleg forsjá reynist barninu vel og að foreldrarnir geti stutt hvort 

annað í foreldrahlutverkinu þrátt fyrir það að þau búi ekki saman (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 

K. Sigurðardóttir, 2000). Það er barni nær alltaf mikilvægt að halda sambandi og samskiptum við 

það foreldri sem það býr ekki lengur hjá eftir skilnað foreldra. Ef svo er ekki talið vera liggja þar 

oftast veigamiklar ástæður að baki (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995).  

Þrátt fyrir þá almennu reglu að foreldrar fari sameiginlega með forsjá barns við skilnað 

og það sé álitið þjóna hagsmunum barnsins best eru alltaf undantekningar á öllum meginreglum. 

Það geta komið upp tilfelli þar sem hagsmunum barnsins er best þjónað á forræði annars 

foreldris eða jafn vel einhvers annars en foreldris. Það eru til dæmi þess að fólk velst saman í 

sambúð á röngum forsendum og getur slík sambúð þróað með sér mikinn fjandskap og togstreitu 

og fólk jafn vel unnið gegn velferð hvors annars. Í tilfellum sem þessum eru takmarkaðar líkur á 

því að fólk geti komið sér saman um uppeldi og velferð barns síns (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 

K. Sigurðardóttir, 2000). Einnig eru til foreldrar sem einfaldlega ráða ekki við að vinna saman 

þrátt fyrir yfirlýstan vilja beggja aðila til þess að ná samkomulagi. Ýmsar ástæður geta legið þar 

að baki svo sem persónulegir brestir eða hagsmunaárekstrar. Það sem einkennir þennan hóp 

foreldra er meðal annars: sífelldur ágreiningur og rifrildi, beinar aðgerðir til þess að koma hvort 

öðru úr jafnvægi, börnunum beitt sem vopni, hinu foreldrinu neitað um umgengi og þau bregðast 
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illa við öllum hugmyndum um sveigjanleika (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2005). Síðan má heldur ekki gleyma þeim tilfellum þar sem um alvarleg geðræn vandamál er að 

ræða, fíkniefnaneyslu eða ofbeldi (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). Það er 

hlutverk fagfólks og dómskerfis að greina þann hóp foreldra sem eiga í svo trufluðum 

samskiptum að samband þeirra sé beinlínis skaðlegt fyrir barnið. Einnig er það þeirra hlutverk að 

greina þá foreldra sem vegna ástands síns eða veikinda eru ekki æskilegur uppeldisaðili fyrir 

barn sitt (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 
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5. Aðlögun barna og líðan eftir 

skilnað 

Rannsóknir hafa sýnt fram á börnum fráskyldra foreldra líður almennt verr en börnum sem búa 

hjá báðum lífforeldrum (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 

2008). Þau eiga frekar hættu á því að lenda í félagslegum erfiðleikum og sýna frekar af sér 

áhættuhegðun (Kelly, 2007). Það ber þó að hafa í huga að rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það 

að vandamál barna sem upplifa skilnað foreldra hafa oft komið fram löngu áður en til 

skilnaðarins kemur. Slík vandamál eru því líklega samspil margra þátta innan fjölskyldunnar en 

ekki eingöngu hægt að rekja til skilnaðarins (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2008). Einnig er vert að hafa í huga að börn þeirra foreldra sem halda áfram sambúð þrátt fyrir 

erfiðleika í hjónabandi  eiga frekar hættu á að lenda í félagslegum erfiðleikum heldur en börn 

foreldra sem ákveða að slíta sambúð (Leon, 2003). 

Þrátt fyrir skilnað halda foreldrar alltaf áfram að vera foreldrar og þeir hafa sínum 

skildum að gegna gagnvart barninu. Rannsóknir hafa sýnt að börn sem fá tækifæri til þess að 

rækta tengsl við báða foreldra eftir skilnað aðlaga sig betur nýju og breyttu lífi og eru í betra 

jafnvægi en börn sem fá ekki tækifæri til þess að umgangast þar foreldri sem flytur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). 

 

5.1 Tíðni samskipta við föður 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna það hvort að tíðni samvista við föður eftir 

skilnað hafi áhrif á líðan barna og aðlögun að breyttum aðstæðum. Í ljós hefur komið að tíðnin 

sem slík er ekki alltaf að hinu góða og spilar samband foreldranna þar stórt hlutverk. Þar sem 

sambandið milli foreldranna er gott hefur það sýnt sig að sérstaklega strákar og ung börn hafa 

notið góðs af tíðum og reglulegum samvistum við föður sinn, sem skila sér í betri aðlögun og 

líðan barnanna. Einnig nutu börn góðs af tíðum samvistum við föður þar sem samband milli 

þeirra og föðurins hafði verið mjög náið og hann tekið virkan þátt í uppeldinu fyrir skilnaðinn. Í 
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þeim tilfellum þar sem sambandið milli foreldra barnsins var ekki gott og mikið af óuppgerðum 

málum, hefur útkoman verið sú að tíðar samvistir við föður hafa sýnt slakari aðlögunarhæfni og 

verri líðan hjá þeim börnum. Ástæðan hér er talin vera sú að börn foreldra sem kemur illa saman 

eftir skilnað skynji hatrið og illskuna milli foreldra sinna og þau verði oftar vitni af illdeilum 

þeirra í milli. Með tíðari samvistum fjölgar skiptunum þar sem foreldrarnir hittast til þess að 

skipta með sér barninu (Kelly, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að fjandskapur milli foreldra eftir 

skilnað leiðir af sér auknar líkur á félagslegum vandamálum hjá börnum þeirra (Leon, 2003). 

 

5.2 Leikskólinn sem skiptistöð 

Í þeim tilfellum þar sem samband milli foreldra barns er ekki gott hefur oft verið gripið til þeirrar 

ráðstöfunar að skiptistaður barnsins skuli vera í skólanum eða leikskólanum. Er þetta gert til þess 

að fækka þeim skiptum þar sem börnin eiga þá hættu að verða vitni að illdeilum foreldra sinna 

eða skynja hatur þeirra í millum. Misjafnar skoðanir eru á þessu fyrirkomulagi og engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þessu fyrirkomulagi sérstaklega (Kelly, 2007). 

Í sumum leikskólum á Akureyri hefur þetta skiptistöðvafyrirkomulag verið vandamál og í 

jafnvel verið bannað. Í þeim tilfellum var um að ræða börn sem voru að flytja milli heimila með 

allan sinn farangur, bílstóla, ferðatöskur og jafnvel leikföng með þeim afleiðingum að forstofa 

leikskólans yfirfull af dóti á föstudögum. Ég ræddi við tvo leikskólastjóra í skólum þar sem tekið 

hafði verið fyrir þetta fyrirkomulag og sagði önnur þeirra að fyrir utan dótið sem fylgdi þessum 

börnum þá hefðu þau einfaldlega ekki ráðið við aðstæðurnar. Á skiptidögum hefðu þau verið 

óörugg og óróleg en í því tilfelli var lítið sem ekkert samband milli foreldranna og börnin vissu 

ekki hver það yrði sem myndi sækja þau þennan dag. Ég get upp að vissu marki tekið undir það 

sem þessir skólastjórar segja.   

Það er samt sem áður mín skoðun af fenginni reynslu að það þjóni hagsmunum barnanna 

betur að skiptistaður þeirra sé í skólum eða leikskólum að jafnaði þar sem samband milli foreldra 

þeirra er ekki sérstaklega gott og börnin skynja og sjá á foreldrunum hvernig er í pottinn búið. En 

til þess að þetta fyrirkomulag getir gengið upp þurfa foreldrarnir að sjálfsögðu að ræða saman og 

það þarf að upplýsa börnin um hluti eins og hver komi til með að sækja þau í leikskólann. Einnig 

þurfa börn sem eru í þessu fyrirkomulagi að eiga sína hluti á báðum heimilum til þess að koma í 

veg fyrir að leikskólinn yfirfyllist af dóti. Leikskólastjórarnir sem ég ræddi við voru sammála 
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mér um það að í þeim tilfellum þar sem ekki var um að ræða stórkostlega farangursflutninga og 

barnið vissi hver það væri sem kæmi að sækja það þá væri þetta fyrirkomulag ekki vandamál. 
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6. Búsetuform barna eftir skilnað 

Hér á árum áður voru það mæðurnar sem sinntu börnunum og feðurnir unnu fyrir heimilinu. Það 

þótti því sjálfsagt við skilnað foreldra að börnin yrðu hjá mæðrum sínum og færu til pabba í 

heimsókn. Heimsóknarfyrirkomulagið var eins fyrir alla; önnur hver helgi frá föstudegi fram á 

sunnudag var pabbahelgi. Þetta var álitið þjóna best hagsmunum barnsins þar sem því var haldið 

fram að börn gætu borið andlegan skaða af því að eiga tvö heimili (Kelly, 2007). 

Aukinn þátttaka feðra í uppeldi barna sinna hefur orðið til þess að þeir krefjast þess nú að 

fá að taka áfram virkan þátt í uppeldi barna sinna þrátt fyrir að til skilnaðar komi. Þetta skapar 

ákveðið vandamál, það er að segja báðir foreldra vilja búa með börnum sínum en vilja ekki búa 

hvort með öðru (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Eins og áður hefur komið fram líður börnum fráskyldra foreldra almennt verr en börnum 

sem búa hjá báðum lífforeldrum. Ekki er þó hægt að líta á börn skilnaðarforeldra sem einsleitan 

hóp. Menntun, tekjur, heilsa og félagsleg staða foreldra spilar þarna gríðarlega stórt hlutverk. 

Eftir því sem gildi þessara þátta er hærra því mun minni líkur eru á því að börn lendi í 

erfiðleikum hvort heldur er námslegum eða félagslegum (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að í skjóli góðrar foreldrasamvinnu aðlagast börn að 

breyttum aðstæðum á auðveldari hátt en áður var talið að þau réðu við. Samvinna forelda og sátt 

þeirra í millum, virkjar aðlögunarhæfni barna sem verndar þau fyrir skaðsemi skilnaðar. 

Regluleg og náin samskipti barna við báða foreldra eftir skilnað vega upp á móti þeirri röskun og 

aðlögunarálagi sem barn og foreldrar þyrftu annars að takast á við. Eftir því sem meiri sátt ríkir 

milli foreldra um samskipti og áframhaldandi samvistir barnsins minnkar álagið sem börnin 

verða fyrir í kjölfar skilnaðarins (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 
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6.1 Tvískipt búseta 

Tvískipt búseta er búsetuform þar sem barn býr jafnt til skiptis hjá báðum foreldrum. Rannsóknir 

hafa sýnt að börn sem búa í sameiginlegu forræði eða tvískiptri búsetu eru mun betur aðlöguð en 

þau börn sem búa á forræði annars foreldris. Ekki er marktækur munur á þeim börnum sem búa í 

sameiginlegu forræði eða í tvískiptir búsetu og þeim sem búa hjá báðum lífforeldrum. Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að feður sem búa með börnum sínum aðra hvora viku eyða um helmingi 

meiri tíma með börnunum heldur en feður sem búa með barnsmæðrum sínum, þrátt fyrir að þeir 

síðarnefndu hafi helmingi meiri tíma til umráða með börnunum (Ársæll Már Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Börn sem búa í tvískiptri búsetu eiga jafn auðvelt með samskipti við föður sinn eins og 

börn sem búa hjá báðum lífforeldrum. Börn sem búa hjá einstæðu foreldri eða foreldri og 

stjúpforeldri meta samskipti við feður sína marktækt verri. Munurinn á samskiptum barna við 

feður sína í tvískiptir búsetu og þeirra barna sem fara einungis til feðra sinna um helgar, kann að 

liggja í því að helgarpabbarnir séu frekar í hlutverki skemmtikrafta en þeir feður sem fá tækifæri 

til þess að taka þátt í daglegum athöfnum barna sinna. Rannsóknir hafa bent til þess að börnum 

feðra sem setja skýrar reglur og taka virkan þátt í lífi barna sinna, svo sem heimanámi, gengur 

betur í skóla og eiga síður við hegðunarvandamál að stríða. Skýr reglurammi og aukin þátttaka í 

daglegu lífi barnsins hlýtur að vera auðveldari þegar barnið býr hjá föðurnum aðra hverja viku 

(Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Foreldrar sem velja tvískipta búsetu fyrir börn sín eru í jafn góðum samskiptum við þau 

og foreldrar sem búa saman með börnum sínum. Einnig eiga foreldrar sem kjósa þetta 

fyrirkomulag í mun betri samskiptum sín ámilli en foreldrar barna sem búa hjá öðru foreldrinu. 

Líklegast þykir þó að foreldar sem velja þetta fyrirkomulag fyrir börn sín séu í betri samskiptum 

við skilnað heldur en að búsetufyrirkomulagið spili þar stórt hlutverk. Því hefur samt verið 

haldið fram að tvískipt búseta geti dregið úr álagi við skilnað, bæði hvað varðar börnin og ekki 

síst foreldranna. Foreldrar barna í tvískiptri búsetu fá hvort um sig tækifæri til þess að sinna 

börnum sínum en jafnframt fá foreldrarnir tíma til þess að vinna í sínum persónulegu málum eftir 

skilnaðinn (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2008). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á búsetuformi íslenskra barna árið 2006 kom í ljós að 

um 4% barna á aldrinum 11-15 ára bjuggu í tvískiptir búsetu (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur 
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Bjarnason, 2008). Ég leyfi mér að áætla að hlutfallið í yngri hópnum sé í það minnsta 

sambærilegt ef ekki hærra. Rannsóknum ber saman um það að skilnaður hafi alltaf í för með sér 

einhverskonar röskun á högum barna, þau þurfa að aðlagast nýjum aðstæðum, jafnvel nýju 

heimili og fjölskyldugerðin breytist. Eitt af því sem talið er draga úr röskun barns við skilnað er 

sá möguleiki að foreldrar barnsins búi áfram í göngufæri hvert við annað. Nálægð heimilanna 

myndi tryggja ákveðna samfellu í lífi barnsins, tómstundir, leikfélagar og annað sem er hluti af 

hinu daglega lífi barnsins myndi halda sér þrátt fyrir skiptingu milli heimila. Auk þess sem 

nálægð milli heimila er líkleg til þess að liðka fyrir foreldrasamstarfi með barnagæslu og daglegt 

skipulag (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

 

6.2 Fjárhagsleg staða foreldra eftir skilnað 

Eitt af því sem oft er talað um í sambandi við líðan barna við skilnað foreldra eru verri 

fjárhagslegar bjargir fjölskyldunnar og er þá oftar en ekki litið til einstæðra mæðra í þessu 

samhengi. Það segir sig sjálft að þegar tveir einstaklingar sem hafa búið saman og rekið saman 

eitt heimili skilja og hefja rekstur tveggja aðskilinna heimila hlýtur fjárhagurinn að 

veikjast.Rannsóknir hafa sýnt að sá hópur sem virðist eiga hvað erfiðast uppdráttar eru einstæðar 

mæður sem fara einar með forsjá barna sinna (Sigrún Júlíusdóttir, Friðrik H. Jónsson, Nanna K. 

Sigurðardóttir og Sigurður J. Grétarsson, 1995).   
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Guðný Björk Eydal benti á raunverulegan mun á kjörum fráskilinna foreldra í rannsókn 

sinni, Feður og fjölskyldustefna, sem birt var árið 2006. Þar sýnir hún hversu mikill munur getur 

orðið á ráðstöfunartekjum milli lögheimilisforeldris og þess foreldris sem ekki hefur lögheimili 

barns síns hjá sér. Guðný tekur dæmi af fráskildum foreldrum sem saman áttu 3 börn, 2, 5 og 6 

ára og höfðu hvort um sig mánaðartekjur upp á 281.000 krónur. Þá er gert ráð fyrir því í dæminu 

að foreldrarnir leigi báðir íbúð fyrir 120.000 krónur á mánuði. Tafla 1 sýnir raunverulegar 

ráðstöfunartekjur einstaklingana í dæminu miðað við bótafjárhæðir 2009. 

 

Tafla 1. Dæmi um ráðstöfunartekjur tveggja foreldra. 

Tegund greiðslu Foreldri sem barnið á 

lögheimili hjá 

Foreldri sem barnið á ekki 

lögheimili hjá 

Meðlag 64.971 -64.971 

Mæðra/feðralaun 16.300 0

Barnabætur 70.647 0

Húsaleigubætur 32.280 4.280 

Laun 281.000 281.000 

Tekjuskattur -58.146 -58.146

Ráðstöfunartekjur 407.052 162.163 

(Heimildir: Tryggingastofnun ríkisins, e.d; Ríkisskattstjóri, e.d; Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, e.d.). 

 

Ég velti því fyrir mér hvernig foreldri sem ekki hefur lögheimili barns síns eða barna 

sinna hjá sér á mögulega að geta staðið jafnfætis því foreldri sem hefur börnin á sínu lögheimili? 

 Þrátt fyrir sameiginlega forsjá er möguleikinn á sameiginlegu lögheimili ekki orðin 

staðreynd og óvíst hvort að svo verði. Sameiginleg forsjá er orðin meginreglan við skilnað og 

feður sækjast í auknu mæli eftir tíðari samvistum við börn sín, og dvelja þau mörg hver hjá þeim 

að minnsta kosti frá fimmtudegi til mánudags. Hvernig á þessi tiltekni faðir að geta varið 

auknum tíma með börnunum sínum og veitt þeim það sem hann vildi? Það sem faðirinn í þessu 

tilfelli getur gert er að vinna meira standi það honum til boða, en aukin yfirvinna takmarkar samt 

sem áður þann tíma sem faðirinn hefur til þess að eyða með börnum sínu. Þetta virðist þó vera 

eina úrræði feðra í þessum sporum enda hafa rannsóknir sýnt að um 75% feðra vinna fulla vinnu 
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og yfirvinnu meðan hlutfall mæðra í þeim sporum er aðeins 35% (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna 

K. Sigurðardóttir, 2000). Ég tel líklega ástæðu fyrir því að einstæðar mæður með forsjá eru mun 

meira áberandi en einstæðir feður án forsjár þegar kemur að fjárhagsvandræðum vera þá að 

feðurnir hafa hugsanlega frekar tækifæri til þess að vinna sér inn auka peninga. Hvort sem það er 

með yfirvinnu eða aukavinnu. En eins og áður segir kemur sá tími sem fer í að afla aukinna tekna 

óhjákvæmilega niður á þeim tíma sem feðurnir hafa aukalega til þess að sinna börnum sínum.  

Sameiginleg forsjá var ákveðið skref í átt til að jafna réttarstöðu foreldra og barna til 

samvista eftir skilnað. Möguleiki barna til jafn rétthárra lögheimila hjá báðum foreldrum myndi 

stuðla enn frekar að því að tryggja barni jafnari þátttöku beggja foreldra í daglegu lífi þess. Þetta 

myndi einnig leiða til jafnari ábyrgðar foreldra á þeim uppeldislega og fjárhagslega aðbúnaði 

sem mótar lífsgæði barnsins (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug 

Magnúsdóttir, 2008). Umræða hefur verið í samfélaginu um tvö jafn rétthá lögheimili til handa 

börnum og vert væri að efla þá umræðu, en bæta við hana þeim möguleika að lögheimilin séu að 

jafnaði í sama skólahverfi. Með því mætti draga úr röskun í lífi barns sem býr jafnt til skiptis á 

báðum lögheimilum eða verja töluverðum tíma á því heimili sem þar sem það hefur ekki fasta 

búsetu (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 
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7 . Sorg barna við skilnað 

7.1 Geðtengsl 

Geðtengsl eru tilfinningalegt samband sem myndast milli barns og foreldra þess á fyrstu árum 

barnsins. Það hvernig barninu gengur að mynda þessi tengsl getur haft áhrif á tilfinningalíf þess 

fram á fullorðinsár. Við 7 mánaða aldur myndar barn sín fyrstu geðtengsl og þá við oftast við 

eina manneskju, vanalega móður. Merki um að barn hafi náð að mynda geðtengsl eru þau að 

barnið leitar til þessarar manneskju í ókunnum aðstæðum, vill vera hjá henni og kemst í uppnám 

þegar hún fer. Eftir að þessi tengslamyndun á sér stað fer barnið að mynda geðtengsl við fleiri 

sem eru því nánir svo sem föður, systkini og ömmur og afa. Talað hefur verið um að það skipti 

ekki öllu máli hver annast um barnið frá fæðingu og fram að 7-8 mánaða aldur. Sé líkamlegum 

þörfum þess sinnt virðist það þroskast og dafna eðlilega. Eftir 7-8 mánaða aldurinn þrífst barnið 

hins vegar ekki sé umönnun þess í höndum margra aðila sem tengjast barninu ekki 

tilfinningalega (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Það að barn á aldrinum 0-2 ára missi snögglega 

tengsli við þann aðila sem hefur sinnt því mest það sem af er getur haft djúpstæð áhrif á barnið. 

Það er því mikilvægt að hafa í huga þegar skilnað ber að höndum að börn á þessum aldri fái að 

halda í það foreldri sem það hefur myndað fyrstu geðtengsl sín við. Mikill þvælingur milli staða 

getur líka haft áhrif slæm áhrif á svona ung börn. Þátttaka þess foreldris sem barnið býr ekki hjá í 

lífi þess er samt sem áður mikilvæg og best er ef hægt er að koma á reglulegri umgengni og helst 

í umhverfi sem barnið þekkir sig í fyrst um sinn (Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000). 
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7.2 Skilnaðurinn 
Það er margt sem bendir til þess að börn séu illa undirbúin undir skilnað foreldra sinna og stór 

hluti þeirra virðist ekki gera sér grein fyrir því að skilnaður sé yfirvofandi (Bragi Skúlason, 

1994). Áfallið sem börnin verða fyrir er því oft skyndilegt. Þegar einhver hverfur skyndilega úr 

lífi barns hvort sem er við dauðsfall eða skilnað verður áfallið oft þungbærara vegna þess að 

barninu gafst ekki ráðrúm til þess að undirbúa sig (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995). 

Við skilnað foreldra upplifir barnið hrun fjölskyldunnar og það verður oft hrætt og 

einmanna, á þessum tímapunkti þurfa börn hvað mest á foreldrum sínum að halda (Bragi 

Skúlason, 1994). Foreldrarnir á hinn bóginn eru oftar en ekki uppteknir  af skilnaðinum sjálfum 

og eigin tilfinningum í hans garð og hafa þá litla sem enga orku eftir til þess að sinna börnunum 

eins og þau þyrftu á að halda. Börnin skynja sorgina sem ríkir á heimilinu, þau hafa áhyggjur af 

foreldrum sínum bæði því sem þau búa hjá og líka því sem nú er farið og er kannski eitt 

einhverstaðar og í ofanálag þurfa þau að takast á við sína eigin sorg (Markus, 1998).  

Foreldrar hjálpa börnum sínum best með því að skapa sem bestar lífsaðstæður fyrir sig og 

draga úr áhyggjum barnanna af sér. Það að snúa sér til barnsins í leit að huggun er ekki rétt. 

Foreldrar geta rætt við börn sín en börnin geta aldrei fyllt upp í það skarð sem komið er í líf 

foreldrisins og á ekki að vera sálusorgari. Þannig er til að mynda ekki heppilegt að barnið komi 

og sofi hjá foreldrinu í hjónarúminu. Þótt að þau geri sér kannski ekki grein fyrir því þá skynja 

þau svefnleysi foreldrisins og vanlíðan. Við þetta geta börnin fundið til vanmáttar gagnvart sorg 

foreldrisins og orðið andvaka sjálf eða vanlíðan þeirra kemur fram í truflunum í daglegu lífi 

þeirra, til að mynda í leikskólanum. Það er einnig mikilvægt að hlífa börnum við áhyggjum af 

daglegu amstri eins og til að mynda fjárhag, börn heyra og skynja ýmislegt þó að orðin beinist 

ekki að þeim persónulega og þau draga sínar ályktannir af því sem þau skynja (Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 

Miklu máli skiptir við skilnað eins og öll önnur áföll sem börn verða fyrir, að skýra þeim 

satt og rétt frá hlutunum í upphafi. Oft eiga foreldrar erfitt með að tala saman meðan á skilnaði 

stendur og er það því oft annað foreldrið sem greinir barninu frá skilnaðinum. Þegar talað er um 

að skýra satt og rétt frá hlutunum er þó ekki verið að tala um smáatriði sem ekki skipta máli eins 

og rifrildi foreldra eða hvað var hverjum að kenna. Gera þarf barninu grein fyrir því að ákvörðun 

um skilnað hafi verið tekin af hinum fullorðnu og barnið fái þar engu um breytt. Einnig þarf að 
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gera barninu ljóst að skilnaðurinn sé á engan hátt því að kenna, foreldrar þess elski það alveg jafn 

mikið og þau muni koma til með að vera foreldrar þess áfram (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995).  

Börn virðast oft vera í mikilli þörf fyrir það að finna sökudólg á skilnaðinum. Eins og 

áður segir eru það oftast mæður sem greina börnum sínum frá skilnaðinum og sitja þær einnig 

fyrir svörum um það sem brennur á börnunum. Börn telja í langflestum tilvikum að skilnaðurinn 

hafi verið föðurnum að kenna og má draga þá ályktun að ósýnileiki feðra í skilnaðarferlinu spili 

þarna stórt hlutverk. Feðurnir eru líka líklegri en mæðurnar til þess að stofna til nýrrar sambúðar 

stuttu eftir skilnaðinn og eignast þeir þá oftar en ekki önnur börn. Tengsl barna við feður sína 

strax eftir skilnað getur skipt sköpum hvað varðar tengsl þeirra í framhaldinu (Sigrún 

Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

Rannsóknir sem byggðar hafa verið á viðtölum við börn sem gegnið hafa í gegnum 

skilnað foreldra benda til þess að börnin séu hvað ósáttust með það hversu lítið var rætt við þau 

um skilnaðinn eftir að þeim var sagt frá ákvörðuninni. Þeim var ekki skýrt frá því hvað biði 

þeirra og þurftu þau því að glíma við ótta og óvissu um það hvað skilnaðurinn hefði raunverulega 

í för með sér, þyrftu þau að flytja eða skipta um skóla? (Sigrún Júlíusdóttir, Jóhanna Rósa 

Arnardóttir og Guðlaug Magnúsdóttir, 2008). 

 

7.3 Viðbrögð barna við skilnaði foreldra 

Fyrstu viðbrögð barna við missi geta verið mismunandi og í raun ekkert sem er eðlilegra en 

annað. Börn geta upplifað mikla reiði og afneitun, þau gera gripið til sárrar örvæntingar, grátið út 

í eitt eða hreinlega látið eins og ekkert sé (Sigurður Pálsson, 1998). Börn á leikskólaaldri ímynda 

sér oft að foreldrar þeirra komi til með að taka saman aftur áður en langt um líður og getur það 

haft áhrif á viðbrögð þeirra í fyrstu (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1998). Það 

getur tekið barn nokkra daga og jafnvel vikur að átta sig á erfiðum atburðum í lífi þess og þess 

vegna er mikilvægt að foreldrar séu alltaf til taks til þess að hlusta á barnið og leyfi því að tala 

þegar því hentar. Gott er að setjast niður með barninu til að mynda fyrir háttinn og opna 

umræðuna um það sem gerst hefur, en nauðsynlegt er að muna að til þess að barn geti talað þá 

þarf hinn fullorðni að hætta að tala (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2001). Oft getur það verið 

mjög erfitt fyrir fullorðna að hlusta á börn tala um sorgina sérstaklega þegar hinn fullorðni 

gengur í gegnum sama ferli en hann verður samt sem áður að finna hjá sér styrk og kraft til þess 
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að vera til staðar fyrir barnið en um fram allt verðum við að leyfa barninu sjálfu að ráða ferðinni 

og vera til staðar þegar það er tilbúið að tjá sig (Guðrún Alda Harðardóttir, 1997). 

Börn bregðast við skilnaði foreldra sinna með misjöfnum hætti en öll eiga þau það þó 

sameiginlegt að upplifa kvíða og óöryggi í það minnsta fyrst um sinn. Börn eru misjöfn, það 

hvernig þau tjá hugsanir sínar og tilfinningar er misjafnt og því bregðast þau líka misjafnt við 

áföllum eins og skilnaði foreldra (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995) 

 

Algengustu viðbrögð barna við skilnaði foreldra eru: 

Áfall Afturför í þroska 

Afneitun Svefntruflanir 

Þunglyndi Einangrun 

Reiði Flýja inn í ímyndaðan heim 

Ótti Óttast að vera yfirgefin 

Sektarkennt Grunur um að eiga sök á skilnaðinum 

Minna sjálfstraust Léttir 

(Bragi Skúlason, 1994)

 

Það sem helst hefur áhrif á viðbrögð barna við skilnaði foreldra eru, aldur barnsins og 

kyn, hvernig tengsl barnsins voru við það foreldri sem það býr ekki lengur hjá og það hvernig 

sambandi foreldranna eftir skilnaðinn er háttað (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995). 

Benedikt Jóhannsson hefur í bók sinni Börn og skilnaður, skipt viðbrögðum barna við 

skilnaði foreldra niður eftir aldurskeiðum. 

 

Yngstu börnin 0-2 ára: 

Börn á þessu aldursskeiði hafa lítinn þroska til þess að gera sér grein fyrir skilnaðinum 

sem slíkum. Líðan svona lítilla barna endurspeglar oftar en ekki líðan þess sem annast þau. Ef 

móðurinni líður til að mynda illa vegna skilnaðarins hefur hún ekki orku og getu til þess að 

annast barnið eins og hún hefði annars gert. Þrátt fyrir að börn á þessum aldri átti sig ekki á 

skilnaðinum sem slíkum geta þau samt sem áður orðið döpur þegar annað foreldrið hverfur 

skyndilega. Depurð sem þessi kemur gjarnan fram hjá kornabörnum sem tíður grátur, 
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svefntruflanir og lystarleysi. Samfara því að foreldrinu sem sinnir barninu mest fer að líða betur 

eykst einnig vellíðan barnsins (Benedikt Jóhannsson, 2004). 

 

Leikskólaaldur 2-5 ára: 

Börn á þessum aldri eru verða oft kvíðin og vansæl við skilnað foreldra, einnig verða þau 

oft ergileg, gráta mikið og suða. Algengt er að þau verði mjög krefjandi á foreldra sína og þoli 

illa að sjá af þeim. Allt eru þetta viðbrögð við missi, það að annað foreldrið sé farið frá barninu 

getur valdið hræðslu yfir því að hitt foreldrið muni einnig yfirgefa það. Börn á þessum aldri sína 

oft afturhvarf í þroska og fara að taka upp ýmsa smábarnahegðun sem þau höfðu látið af. Þetta 

gera börn ómeðvitað í leit að því öryggi sem þeim finnst þau hafa misst en einnig til þess að fá 

foreldra sína til þess að hugsa meira um sig.  

Algengt er að drengir á þessum aldri verði hávaðasamir og fyrirferðamiklir og oft 

reiðigjarnir en þetta getur einnig átt við um stúlkur. Algengara er þó að þær velji sér hlutverk 

frúarinnar, klæði sig fínt og punti til þess að fá hrós hjá þeim sem eldri eru, einnig tala þær við 

önnur börn í ávítunartón ein og hinir fullorðnu gera gjarnan (Benedikt Jóhannsson, 2004). 
 

7.4 Að vinna úr sorginni 
Þörfin til tjáningar er manninum eðlislæg og fer sú tjáning oftast fram í töluðu máli. En við 

notum einnig önnur tjáningarform eins og sköpun. Sköpun getur hjálpað til við að nálgast 

tilfinningar sem til að mynda tengjast áföllum (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2002). 

Sköpunarþörf barna er mikil og er myndform það tjáningarform sem hentar börnum hvað best. 

Þau eiga auðvelt með að tjá tilfinningar sýnar í teikningum, mótun í leir eða á annan listrænan 

hátt. Í myndgerð þeirra kemur fram ýmislegt er varðar markverða reynslu þeirra í lífinu og það 

sem þeim er hugleikið hverju sinni. Það er því mikilvægt að gefa börnum frjálsan taum í 

listsköpun og ekki síður að fylgjast með því hvað þau eru að skapa (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999). 

Listmeðferð sem byggir á þessari sköpunargáfu barna. Sú kenning sem listmeðferð 

byggir á, gengur út frá því að listsköpun og myndtjáning séu órjúfanlegur þáttur af heildarþroska 

barnsins. Með sköpun velji barnið úr reynsluforða sínum, túlki reynsluna og skapi. Yngri börn 

eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar sínar með orðum en geta frekar tjáð þær í myndverkum. 

Myndverkið getur verið leið barnsins til þess að komast frá erfiðum tilfinningum. Oft endur 
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spegla verkin það sem barnið er að reyn að skilja og ná tökum á og oft verður myndverkið til 

þess að barnið nær að tjá sig með orðum í framhaldinu. Mikilvægt er þó að taka ekki öll 

myndverk barna sem merki um að eitthvað sé að. Það þarf ekkert að vera að hrjá barn sem 

teiknar til að mynda skrímsli eða beinagrindur það getur einfaldlega verið að vinna úr einhverju 

sem það hefur séð til að mynda í bókum eða sjónvarpi (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2002). 

Leikurinn er líka tjáningarform sem er börnum eðlilegt að nota, leikurinn endurspeglar 

oftar en ekki líðan barnsins og þegar eitthvað bjátar á í lífi þess kemur það oft fram í leiknum. 

Þrátt fyrir að það geti oft verið erfitt að fylgjast með börnum að leik sem snýst um bílslys, 

snjóflóð, jarðarför, pabba sem flytur burt af heimilinu eða annað sem börnin hafa upplifað og 

situr í þeim, megum við ekki ganga á milli og stöðva leikinn. Leikurinn er leið barnanna til þess 

að vinna úr sorginni (Guðrún Alda Harðardóttir, 1997). 

7.5 Leikskólakennarinn 
Flest börn dvelja í leikskólum stóran hluta dagsins og er mikilvægt að þar líði þeim vel. Foreldrar 

fá tækifæri til þess að fylgjast með því sem barnið gerir í leikskólanum en það er líka mikilvægt 

að leikskólakennarinn fái upplýsingar um helstu viðburði og breytingar á lífi barnsins. Börn eru 

næm og geta minnstu breytingar heima við haft áhrif á líðan þeirra og hegðun í leikskólanum 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Það að foreldrar upplýsi leikskólakennara um minnstu breytingar 

sem verða í lífi barna þeirra er mjög mikilvægt, bæði til þess að kennarinn geti áttað sig á 

ástæðum mögulegra hegðunarbreytinga hjá barninu og einnig til þess að kennarinn geti veitt því 

þá aðstoð sem það hugsanlega þarf á að halda vegna breytinganna. Með setningu nýju 

leikskólalaganna nr. 90/2008 var sett inn ákvæði þar sem tekið var á þessu mikilvæga máli. Í 9. 

gr. laganna segir „Foreldrar leikskólabarna skulu gæta hagsmuna barna sinna. Þeir skulu hafa 

náið samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær 

upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna.“ Með þessu ákvæði 

hefur það verið sú skilda foreldra að upplýsa leikskólakennara um allt það er kann að hafa áhrif á 

barnið og líðan þess í leikskólanum verið fest í lög. 
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Lokaorð 

Skilnaðir hafa aukist gríðarlega á síðustu áratugum og fólk er ekki lengur litið hornauga þrátt 

fyrir að sambúðin gangi ekki og skilnaður verði fyrir valinu. Þrátt fyrir það hversu algengt er að 

sambúð endi með skilnaði þá er skilnaðurinn alltaf sár. Samsettar fjölskyldur eru ekkert verri 

fjölskyldur en aðrar en þeim fylgja samt sem áður oft vandamál sem þarf að vinna úr. Til að 

byrja með er ekki víst að öllum innan samsettu fjölskyldunnar líki hverju við annað, en það er 

svo sem þannig á fleiri vígstöðum, maður velur sér vini en ekki fjölskyldu. Þegar um samsettar 

fjölskyldur er að ræða þarf einnig að taka tillit til mun fleiri aðila heldur en í hefðbundnum 

fjölskyldum og skipulagið getur oft á tíðum verið snúið. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að börnum skilnaðarforeldra líður almennt verr en 

börnum sem búa hjá báðum lífforeldrum, einnig hafa rannsóknir sýnt að þessum börnum er oft 

hættara við ýmiskonar áhættuhegðun. Það ber þó að skoða í samhengi við að þessum börnum var 

oft farið að líða illa og lenda í ýmiskonar félagslegum vandamálum áður en til skilnaðarins kom 

og má því rekja hegðun og líðan barnanna til aðstæðna á heimilinu fyrir. 

Heiðarleiki og virðing gangvart fyrrverandi maka og gangvart börnunum er það sem 

mestu máli skiptir þegar kemur að líðan og aðlögun barna eftir skilnað foreldra. Börnum þeirra 

foreldra sem velja það að hafa börn sín jafnt til skiptis hjá sér og deila með sér ábyrgð á þeim 

líður almennt vel og eiga ekki aukna hættu á því að lenda í félagslegum vandamálum. Þessi börn 

eru ekki í marktækt verra sambandi við foreldra sína heldur en þau börn sem búa hjá báðum 

lífforeldrum. Það að koma hreint fram við börnin strax í upphafi, upplýsa þau um framvindu máli 

í skilnaðarferlinu og gefa þeim færi á að tjá sig um tilfinningar sínar skilar sér í betri líðan og 

aðlögun barnanna eftir skilnað. Einnig er mikilvægt að foreldrar haldi sínum ágreiningsmálum 

fyrir sig og blandi börnunum ekki inn í þau. Börn eiga ekki að vera boðberar milli foreldra og 

þau eiga ekki að þurfa að vera vitni að illdeilum þeirra í milli og enn síður eiga þau að þurfa að 

taka afstöðu með eða á móti foreldrum sínum. 

Viðbrögð barna við áföllum geta verið eins mismunandi og börnin eru mörg, sum verða 

hrædd og reið, önnur láta eins og ekkert hafi gerst og allt þar á milli. Allt eru þetta eðlileg 

viðbrögð og börnin þurfa mislangan tíma til þess að átta sig á hlutunum og vinna úr þeim á 

mismunandi hátt. Eitt af því mikilvægasta sem foreldrar þurfa að huga að þegar um 

leikskólabörn er að ræða er það að upplýsa leikskólann um allar breytingar sem verða á högum 

barnsins, eins og til að mynda skilnað foreldra þess. Þrátt fyrir að barnið sýni engin viðbrögð í 
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fyrstu þá geta svona meiriháttar áföll í lífi barna leitt til ýmiskonar hegðunarbreytinga og þá er 

nauðsynlegt fyrir leikskólakennarana að geta gert sér grein fyrir því af hverju breytingarnar stafa. 

Ein leið barna til þess að tjá tilfinningar sínar er leikurinn og því er mikilvægt að fylgjast með 

barninu og vera til staðar fyrir það þegar það þarf á því að halda en leyfa því að tjá sig og hefta 

það ekki. 
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